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“Só através do coração sabemos que algo muda”: 

entrevista com Simona Constantinovici 
sobre o Dicţionar de termeni cioranieni 

 

“O Dicionário de termos cioranianos se pretende um convite para ler o filósofo 

de uma maneira diferente, para situá-lo sob uma luz que permita extrair os 

fascículos da substância mesma das palavras, de sua história ininterrupta, 

impactando um futuro que permanece, como um predador, à espreita.” (Simona 

Constantinovici) 

* 

Sobre a autora: Simona Constantinovici (1968) é escritora e professora de 

lexicologia, lexicografia poética, estilística, semântica interpretativa e escrita 

criativa na Faculdade de Letras, História e Teologia da Universitatea de Vest din 

Timișoara. É autora de 15 livros. Seus poemas e contos têm sido publicados em 

várias antologias e coletâneas literárias, na Romênia e em outros países. É 

ganhadora de diversos prêmios literários por sua variegada produção literária. 

Entrevista realizada originalmente em língua romena, em dezembro de 202º, por 

Rodrigo Inácio R. Sá Menezes – Portal E.M. Cioran Brasil (2010-2021). 

Versão em português da entrevista original: „Doar prin inimă știm că se schimbă 

ceva”:1 Rodrigo Menezes în dialog cu Simona Constantinovici despre Dicționarul 

de termeni cioranieni.2 

* 

Rodrigo Menezes: Prezada professora Constantinovici, primeiramente 

gostaria de te agradecer por nos conceder esta entrevista tão especial. Você 

coordenou uma grande obra lexicográfica, um dicionário de termos cioranianos 

recentemente publicado na Romênia, algo que coloca o filósofo romeno no rol dos 

autores que têm seus próprios dicionários (Kant, Hegel, Heidegger, Sartre e 

tantos outros). Como surgiu o projeto? Como foi o processo de pesquisa, redação 

e composição?  

Simona Constantinovici: A centelha deste projeto lexicográfico tomou vida 

totalmente por acaso, uma tarde de primavera, em Timișoara, na casa de um bom 

amigo. Invocando Stéphane Mallarmé, com o famoso poema de 1897, eu disse: 

un coup de dés jamais n’abolira le hasard [Um lance de dados jamais abolirá o 

acaso]. Eu já havia publicado, há alguns anos, um dicionário de termos 

arghezianos.3 Meu amigo Ciprian Vălcan achou que seria interessante oferecê-lo 

ao Sr. Giovanni Rotiroti. Na época, ele estava aqui, em Timișoara, lançando um 

livro sobre Cioran. 

 
1 A sentença integral da citação: Doar prin inimă ştim că se schimbă ceva, căci fără acest organ al devenirii am fi 
incremenit de mult într-un extaz pustiu. [Só através do coração sabemos que algo muda, pois sem este órgão do devir 
estaríamos há muito congelados em um êxtase desolador.] CIORAN, Emil, Lacrimi şi sfinţi (1937). Bucureşti: 
Humanitas, 1991, p. 130. Tradução nossa. 
2 CONSTANTINOVICI, Simona (coord.), Dicționar de termeni cioranieni, vol. I (A-M), vol. II (N-Z), Timișoara, 
Editura Universității de Vest & Milano, Criterion Editrice, 2020. 
3 Tudor Arghezi (1880-1967) foi um importante escritor romeno, também conhecido por sua importante contribuição 

à literatura infantil. Arghezi é um pseudônimo, relacionado a Argesis, grafia latina do rio Argeș. 
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Você diz que os grandes filósofos, como Kant, Hegel, Heidegger ou Sartre, têm os 

seus próprios dicionários conceituais. Assim como escritores e poetas, nomes 

importantes da cultura universal, também têm dicionários, de Stendhal a Proust, 

de Giacomo Leopardi a Eugenio Montale, e assim por diante. O matemático 

Solomon Marcus,4 um de nossos últimos enciclopedistas, considerava os 

dicionários instrumentos indispensáveis numa cultura que se respeita. 

Voltando ao sentido da pergunta, a lexicografia filosófica ainda não é forte em 

nosso país. Poderia citar algumas publicações, não muitas, com a devida menção 

de que não elas não suprem a ausência de outros dicionários, igualmente 

importantes. Esta é a única maneira de produzir uma imagem relevante da 

filosofia romena e de operar comparações entre conceitos, sistemas de 

pensamento ou terminologias distintas. Há um dicionário de Marta Petreu,5 

resultado de um projeto de pesquisa voltado à filosofia de D. D. Roșca.6 Há 

outro, de Amalia Lumei, que foca no núcleo conceitual da obra de Mircea 

Eliade,7 resultado de uma tese de doutorado. Saiu um dicionário de termos da 

filosofia de Lucian Blaga,8 concebido por Florica Diaconu e Mircea Diaconu. 

Talvez existam outros, mas nunca ouvi falar. Em geral, as obras que se 

circunscrevem nesse perímetro da lexicografia literária ou filosófica, tendo um 

estatuto especial. Por não serem amplamente distribuídos, esses dicionários 

correm o risco de esgotar tão rápido quanto aparecem. 

R.M.: Qual foi o método adotado? Quais foram os critérios usados para 

selecionar e definir o corpo lexical do dicionário, os termos incluídos? Imagino 

que não se tenha limitado a um critério puramente quantitativo...  

S.C.: O método utilizado, e que de início crispou alguns dos participantes do 

projeto, foi o lexicográfico. Portanto, os critérios derivam dessa abordagem. O 

critério quantitativo não é o único, tendo surgido de modo natural, como 

resultado da organização do material linguístico através de artigos, na chamada 

decupagem [decupaje] do dicionário. É o resultado da observação de um 

dinamismo lexical. O primeiro critério foi identificar os conceitos dominantes 

com os quais a filosofia cioraniana opera. Os 12 colaboradores elaboraram os 

artigos do dicionário, seguindo uma folha modelo. Ao longo do caminho, 

dependendo do material selecionado, algumas notas particulares apareciam. Os 

artigos do dicionário não são retalhos de pano para cortar e costurar de qualquer 

 
4 Solomon Marcus (1925-2016) foi um matemático romeno,  membro da seção matemática da Academia Romena e 
professor emérito da Faculdade de Matemática da Universidade de Bucareste. Sua linha principal de pesquisa foi nas 
áreas de análise matemática, linguística computacional e matemática, e ciência da computação. 
5 Marta Petreu, filósofa e escritora romena. Autora de An Infamous Past: E.M. Cioran and the Rise of Fascism in 
Romania. Uma das mais importantes comentadoras romenas de Cioran, tendo publicado – além do livro mencionado – 
diversos artigos (acadêmicos e na imprensa) sobre o filósofo romeno.  
6 Dumitru D. Roṣca (1895-1980), filósofo, catedrático e membro da Academia Romena. Estudou filosofia na 

Sorbonne, tornando-se conhecido por sua tese de doutorado defendida em 1928: The Influence of Taine on Hegel. O 
livro seria dedicado a Emile Bréhier. D. D. Roşca traduziu Hegel para o romeno. Publicou em francês L’existence 
tragique: An Attempt of Philosophical Synthesis. É um filósofo romeno que, Como Cioran, contribuiu à sua maneira 
para os desdobramentos do existencialismo no século XX. 
7 Mircea Eliade (1907-1986) foi um dos maiores mitólogos e historiadores da religião, além de romancista e ensaísta. 
Naturalizou-se nos Estados Unidos em 1970, onde passou a lecionar na Universidade de Chicago.  
8 Lucian Blaga (1895-1961) é talvez o maior filósofo romeno enquanto autor de uma obra sistemática que compreende 
todas as esferas em que se divide tradicionalmente a filosofia: lógica, ontologia, epistemologia, ética, estética. Além de 

filósofo, também foi poeta, dramaturgo e romancista. 
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maneira. Cada um dos autores lê o texto cioraniano à sua maneira. Desse 

primeiro ato de leitura nasce o processo de seleção dos termos e dos contextos em 

que eles aparecem. Em termos gerais, certamente, essa homogeneidade foi 

preservada, sem a qual o trabalho não se justificaria. 

R.M.: Há notas de rodapé e/ou textos explicativos? A frequência de cada termo 

está indicada numericamente? 

S.C.: Optamos por não usar um sistema de notas de rodapé. Achei apropriado 

prefaciar o dicionário para mostrar para onde foi a letra e, por extensão, o espírito 

do autor. Para mostrar como passamos da estrutura conceitual e terminológica 

para o conteúdo, quais foram as revelações que surgiram ao longo do caminho, 

como reflexo dessa pesquisa/sondagem no vasto campo das palavras. 

A frequência dos termos é importante, como um índice semântico do discurso, 

seja ele filosófico ou outro. Não significa meramente notar que um autor usa 

abertamente determinado termo, de maneira obsessiva, ou que ele nunca usa um 

outro em seus textos. O léxico do autor dá conta do perfil do discurso, de sua 

semântica. Não se pode ignorar este critério, ele é muito relevante. Muitas vezes 

ele desvela novas dimensões do texto que não teriam sido notadas de outra 

maneira. Os dicionários também têm esse propósito, o de aprofundar e trazer à 

tona certos lexemas9 e significados. O trabalho do lexicógrafo assemelha-se, aqui, 

ao do arqueólogo. Uma vez extraídos os termos do texto, a gente se diverte, 

olhando para eles fixamente, como se fossem objetos, antes de inseri-los em um 

artigo do dicionário. As palavras precisam ser sopesadas, especialmente em se 

tratando de um discurso filosófico. Aliás, muito poético, diga-se de passagem. 

R.M.: No seu artigo sobre o Dicționar, você destaca dois termos especiais: 

“eternidade” e “essência”. Cioran compartilhava com Santa Teresa de Ávila, entre 

outras místicas e outros místicos, a obsessão pela “época de Deus”, por assim 

dizer. No Breviário de decomposição, um dos textos (um muito importante, 

aliás), intitulado “Obsessão do Essencial”, retoma – agora em francês, em um 

novo contexto linguístico, uma nova forma mentis – uma problemática que já 

havia sido postuçada no Livro das ilusões (Cartea amăgirilor, de 1936), na seção 

intitulada “O gosto das ilusões” [Gustul amăgirilor]. Aí se opõem, e se misturam, 

essências [esențe] e ilusões [amăgire]. Não é surpreendente que Cioran faça uma 

apologia da importância vital das ilusões – admitindo, como ele, que não há uma 

verdade última e absoluta sobre os seres e o ser enquanto ser? Quão importantes 

são estes dois termos – essência e ilusão – no discurso e no perfil semântico de 

Cioran? 

S.C.: Enquanto termos abstratos, eminentemente filosóficos, esență e eternitate 

aparecem como dois veículos conceituais, como viață (vida), moarte (morte), 

Dumnezeu (Deus), ființă (ser), absolut (absoluto), entre os quais ele mantém uma 

relação de concatenação, numa íntima relação. Estes termos entram no chamado 

núcleo semântico, um espaço conceitual em torno do qual se formam todas as 

 
9 Lexema é a unidade elementar e distintiva de um sistema semântico e lexical, subsumindo todas as flexões de uma 

mesma palavra. É o núcleo da palavra que constitui uma unidade mínima dotada de significado lexical. 
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visões e concepções filosóficas. “Eternidade”, por exemplo, aparece em 258 

contextos, delineando uma verdadeira constelação sintagmática: “eternidade 

luminosa” [eternitate luminoasă], “aroma de eternidade” [arome de eternitate], 

“eternidade da vida” [eternitatea vieții], “quartos10 de eternidade” [sferturi de 

eternitate], “eternidade insípida da história” [eternitatea fadă a istoriei], 

“eternidade equívoca” [eternitate echivocă], “eternidade serena” [eternitate 

senină], “embriaguez de eternidade” [beţie a eternităţii], “entrada na eternidade” 

[intrarea în eternitate], “tendência a regiões de eternidade”11 [tendinţa spre 

regiunile eternităţii], “êxtase de uma eternidade” [extazul unei eternităţi], 

“experiência (integral) da eternidade” [experiența eternității/experiența 

integrală a eternității], “negação da eternidade” [negaţia eternităţii], 

“eternidades de gelo” [eternități de gheață12], “as asas da eternidade” [aripile 

eternităţii], “a atmosfera envolvente de uma eternidade” [atmosfera învăluitoare 

a unei eternităţi], “o salto na eternidade” [saltul în eternitate], “as sombras da 

eternidade” [umbrele eternității], “ícone temporal da eternidade” [icoana 

temporală a eternităţii], “erro exilado na eternidade” [eroare exilată în 

eternitate], “repórteres da eternidade”13 [reporteri ai eternității], “indiscrições 

da eternidade da carne” [indiscreţii de eternitate ale cărnii], “primavera fúnebre 

da eternidade” [primăvară funebră a eternităţii], “dimensão da eternidade” 

[dimensiunea eternității], “eternidade fixa e imóvel” [eternitate fixă şi imobilă], 

“eternidade da forma/formal” [eternitatea formalului], “eternidade no tempo” 

[eternitate în timpi], “eternidade além do tempo” [eternitate dincolo de timp], “o 

sentimento de eternidade na vida” [sentimentul eternităţii vieţii], “eternidade de 

noite/noturna” [eternitate de noapte], “serpentear eternidade de noite adentro” 

[şerpuire într-o eternitate de noapte], “eternidade negativa” [eternitate 

negativă], “má eternidade” [eternitate rea],14 “irrupção da eternidade” [irupţia 

de eternitate], “a consciência refletida na eternidade” [conştiinţa reflectată a 

eternităţii], “experiência integral da eternidade” [experienţă integrală a 

eternităţii], entre outras. 

Escreve Cioran, em Nos cumes do desespero (1934): “A eternidade não pode ser 

amada com a paixão com que amamos uma mulher, ou com que amamos nosso 

destino ou nosso próprio desespero. A inclinação para os domínios da eternidade 

é porém uma atração que se parece com um voo na direção de um céu límpido de 

 
10 No sentido de ¼, a quarta parte de 1 (um) inteiro, não no sentido de “alcova”, a parte do lar onde fica a cama, para 

dormir (bedroom em inglês). 
11 “Inclinação para os domínios da eternidade”, na tradução de Fernando Klabin (Hedra, 2012, p. 81). 
12 Gheaţă, “gelo” em romeno, se parece com “geada” em português. 
13 “Pascal e (sobretudo) Nietzsche parecem repórteres da eternidade.” [Pascal — dar mai cu seamă Nietzsche — par 
nişte reporteri ai eternităţii.] CIORAN, Le crépuscule des pensées [Amurgul gândurilor]. Trad. de Mirella Patureau-
Nedelco. Œuvres. Paris : Gallimard, 1995, p. 391. 
14 “Eternidade negativa” e “má eternidade”, formuladas originalmente em um texto (e contexto) romeno, reaparecerão 
ipsis litteris, anos depois, em La chute dans le temps (1964). La chute du temps... [Cair do tempo], um importante texto 
que encerra um importante livro da fase francesa, é uma espécie de anamnese de seus anos insones de juventude, “nos 

cumes do desespero”. Segundo Cioran, doravante escritor francês, se a existência (o vir-a-ser) enquanto tal é um drama 
que se assemelha a uma “queda no tempo” (e na consciência do tempo, da finitude, do Irremediável), a experiência da 
insônia (e a lucidez que sucede engendra) se assemelharia a uma “queda do tempo”. “Os outros caem no tempo; eu caí 
do tempo. À eternidade que se erigia por cima dele, sucede esta outra que se situa por debaixo, zona estéril na qual só 
se experimenta um único desejo: reintegrar o tempo, elevar-se a ele custe o que custar, apropriar-se de uma parcela dele 
para aí se instalar, para dar-se a ilusão de um chez-soi. Mas o tempo está fechado, está fora de alcance: e é desta 
impossibilidade de penetrá-lo que é feita essa eternidade negativa, essa má eternidade [cette éternité négative, cette 
mauvaise éternité].” CIORAN, E.M., « Tomber du temps… », La chute dans le temps, in Œuvres. Paris : Gallimard, 

1995, p. 1152. 
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verão, ou com o impulso na direção de uma luz estelar. O céu azul e a luz estelar 

são os símbolos dessa eternidade em que não desejamos e não nos arrependemos 

de mais nada.”15 O discurso cioraniano encontra-se inteiramente ancorado numa 

substância semântica abstrata, profundamente barroca em sua retórica. 

Portanto, estes dois termos – “essência” e “eternidade” – se mostram muito 

importantes no conjunto de seus textos, e isso inevitavelmente, já que conectam 

os eixos de temporalidade, o pretérito do presente e, de certa forma, se quisermos 

transgredir um pouco o natural, o presente do futuro.16 

Constantin Noica busca mostrar, em Cuvânt împreună despre rostirea 

românească,17 que existem certas palavras (dor, întru, fire, sinele/sinea, 

rost/rostire) com esta capacidade de projetar seu conteúdo no futuro [a-și 

proiecta conținutul în viitor], de gerar, para além das significações conhecidas e 

ativas, uma série de outras, adjacentes, inativas, à espera [în așteptare]. Isso faz 

com que a palavra seja um veículo semântico extraordinário. O livro de Noica não 

é de filosofia, stricto sensu, mas antes um manual de linguística filosófica ou de 

filosofia da linguagem, ainda que lembre os mestres deste ramo da filosofia, como 

Frege, Russel, Searle, Quine, Wittgenstein e outros. 

Fiquei instigada pelas indagações que Noica se faz constantemente: É uma língua 

um fenômeno simplesmente positivo? Deve ser registrada unicamente ao se 

manifestar? Uma investigação sobre ela não entraria também no campo do 

possível? Parece-nos que uma língua, viva e desdobrada, contém em si o que 

nunca pode ser exprimido e o que ainda não foi exprimido. [...] É questão de saber 

também se não cabe ao especialista explorar a capacidade de uma língua e falar 

de suas significações virtuais, assim como se fala das atuais.”18 

 
15 IDEM, “Momento e eternidade”, Nos cumes do desespero. Trad. de Fernando Klabin. No original romeno: 
„Eternitatea nu poate fi iubită cu pasiunea cu care iubeşti o femeie, sau cu care-ţi iubeşti destinul tău, sau disperarea ta 
proprie. Este însă în tendinţa spre regiunile eternităţii o atracţie ce seamănă cu un zbor înspre un cer senin de vară sau 
cu avântarea înspre discreţia unei lumini stelare. Azurul şi lumina de stele sunt simboluri pentru această eternitate, în 
care nu mai doreşti şi nu mai regreţi nimic.” (Bucareste, Humanitas, 2013) 
16 Prezentul de viitor, em que o segundo termo é um falso cognato de “vitória”, em português (victoire em francês, 
victory em inglês). Como neste aforismo: “Acredito na salvação da humanidade, no futuro do cianureto...” [Cred în 
mîntuirea omenirii, în viitorul cianurii...] (poderia parecer “a vitória do cianureto”). Há uma similitude etimológica 

subjacente, não fortuita, na relação entre “futuro” e “vitória”, e isso entre o português e o romeno (e outras línguas 
latinas) como também no interior do nosso próprio idioma. Victoria em latim, equivalente ao grego νίκη (níkē, como 
a divindade), de onde o verbo νῑκάω (nīkáō), ou νῑκέω (nīkéō), dependendo da variante dialética (jônica ou eólica): 
“vencer”, “triunfar”, “prevalecer”, “derrotar” (adversário, obstáculo). Pode-se dizer que a relação etimológica consiste 
na ideia de que futuro é o que triunfa – vitorioso – no tempo, o que transcende a finitude do tempo que se esvai, o que 
prevalece sobre todas as possibilidades que teria virtualmente de “fracassar”, não “triunfar”, não devir futuro (o 
perdedor, em contrapartida, seria aquele que não tem futuro). Um outro falso cognato – este, entre o português e o 
espanhol – pode ajudar a compreender a relação: suceso, em espanhol, não quer dizer o mesmo que “sucesso”, “êxito”, 

em português (seria exito em espanhol). Se, por um lado, costumamos utilizar o verbo suceder como sinônimo de 
acontecer, não costumamos dizer sucesso como sinônimo de acontecimento (événement em francês): algo que sucede, 
acontece, para o bem ou para o mal. Sucesso em português quer dizer “êxito”, “triunfo”, “vitória”, não em sentido 
neutro (como pode ser no caso de suceso e acontecimiento, em espanhol), mas com uma conotação necessariamente 
positiva, triunfante, gloriosa. 
17 “Palavras reunidas sobre a enunciação romena” (Bucareste, Humanitas, 2011). Rostirea (utterance em inglês) é 

“enunciação”, “dicção”, “expressão” – verbal/oral, tal como é codificada em palavras e sentenças, a partir dos caracteres 
de um alfabeto, no sistema fonológico-lexicológico de uma determinada língua/cultura. No caso de dor (substantivo 
neutro, masculino para nós; “nostalgia”, “ânsia”, “desejo incontrolável”, sofrimento pela distância, pela separação, 
entre outros significados), importante termo comentado por Simona Constantinovici, tratar-se-ia de pensar tanto a 
forma de pronunciar/enunciar o termo (expressão), em suas diferentes inflexões e respectivos contextos proposicionais, 
quanto o seu conteúdo polissêmico (significação).  
18 „Este oare o limbă un simplu fenomen pozitiv? Trebuie ea să fie înregistrată numai așa cum s-a manifestat? Nu 
încape o investigație și în aria posibilului ei? Ni se pare că o limbă, vie și desfășurată, cuprinde în ea și ce nu se mai 

poate exprima și ce nu s-a exprimat încă. (...) Este o întrebare însă dacă nu ar reveni tocmai specialistului să exploreze 
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Seguindo adiante, num regime perifrástico,19 eu diria que os termos utilizados 

por Cioran, muitos deles, não devem ser entendidos assim, categoricamente, de 

maneira restritiva, unicamente por referência ao contexto de onde foram 

extraídos, mas antes como portadores de múltiplos significados virtuais, são 

recuperáveis graças ao esforço interpretativo. É nesta recursividade que reside a 

beleza de um tal projeto lexicográfico. O Dicționarul de termeni cioranieni se 

pretende um convite para ler o filósofo de uma maneira diferente, situando-o sob 

uma luz que permite extrair os fascículos [fasciculele]20 da substância mesma das 

palavras, de sua história ininterrupta, com todo o impacto que têm sobre um 

futuro que permanece, como um animal de rapina [animal de pradă], à espreita. 

R.M.: Gostaria de citar uma passagem de um artigo que você escreveu sobre o 

Dicionário, publicado na revista (romena) Transilvania: “Pela maneira como 

Cioran associa os termos, entendemos que sua filosofia está carregada, de 

maneira exponencial, do que poderíamos chamar, emprestando um termo da 

linguagem da física, polaridade. Num estilo de contrastes, paradoxos e 

ambivalências, toda uma rede de conceitos perfeitamente plasmados se constrói 

por etapas.”21 O tema da polaridade é muito interessante em se tratando da 

linguagem, do estilo e do perfil semântico-discursivo de Cioran. Parece ter 

alguma relação com essa dualidade inerente ao seu pensamento e ao seu ser 

mesmo, de ares líricos, romântica em certo sentido. Trata-se de uma cisão 

interior trágica (ou tragicômica), poética e estranhamente mística; uma condição 

deveras fértil, do ponto de vista filosófico e poético, reflexivo e criativo, e 

problemática do ponto de vista existencial e vital. De acordo com o equilíbrio 

lexical que se pode delinear graças ao Dicionário de termos cioranianos, quais 

seriam as principais enunciações [rostiri] da dinâmica de polaridades 

semânticas que constitui o discurso cioraniano (em língua romena)? 

S.C.: Também considero assim (a respeito da dualidade; dualitate em romeno). 

Com os olhos de uma linguista e lexicóloga, pude ver que o discurso cioraniano 

mantém um perpétuo balanço entre polos semânticos opostos, uma rotação em 

um espaço de palavras com significações contrárias. Esse movimento incansável, 

essa busca infindável, essa aparente instabilidade marca o discurso de Cioran do 

começo ao fim.22 Trata-se de uma poeticidade permanente induzida [o poeticitate 

 
capacitatea unei limbi și să vorbească despre sensuri virtuale, la fel cum vorbește despre cele actuale.” NOICA, 
Constantin, Cuvânt împreună despre rostirea românească. Bucureşti: Humanitas, 1996, p. 53-54. 
19 De perífrase, figura de estilo que consiste em substituir um único termo (palavra, substantivo) por uma expressão, 
ou série delas, com o mesmo significado. Sinônimo de circunlóquio, figura de estilo que consiste em dizer em diversas 
várias palavras aquilo que pode ser dito por uma única (ressignificando e adensando cada vez mais seu escopo de 
possibilidades semânticas). Variações sobre um mesmo tema, para falar como Cioran: “ O ideal seria poder se repetir, 
como... Bach”. Tanto a perífrase quanto o circunlóquio podem ser entendidos, em sua importância poética e retórica 
(para Cioran e qualquer outro), mediante a noção linguística de recursividade: princípio e/ou propriedade daquilo que 
se repete e/ou pode se repetir indefinidamente, ad infinitum. Em gramática generativa, a propriedade das regras 

gramaticais que se podem reaplicar sucessivamente às estruturas resultantes de sua aplicação anterior, explicando assim 
o conceito teórico de sentença infinitamente longa, no plano da competência linguística. 
20 Os artigos/verbetes sobre cada um dos termos do Dicţionar de termeni cioranieni. 
21 CONSTANTINOVICI, Simona, “Exaltarea unui naufragiat. Marginalii la un dicționar de termeni cioranieni”, 
Transilvania, nr. 7, 2020, pp. 40-44. Disponível em: https://revistatransilvania.ro/exaltarea-unui-naufragiat-marginalii-
la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=exaltarea-unui-
naufragiat-marginalii-la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni  
22 Para além do escopo lexicográfico do Dicţionar, circunscrito aos textos romenos, poderíamos estender o alcance da 

constatação feita por Simona Constantinovici, de modo a compreender toda a obra de Cioran, romena e francesa. É 

https://revistatransilvania.ro/exaltarea-unui-naufragiat-marginalii-la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=exaltarea-unui-naufragiat-marginalii-la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni
https://revistatransilvania.ro/exaltarea-unui-naufragiat-marginalii-la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=exaltarea-unui-naufragiat-marginalii-la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni
https://revistatransilvania.ro/exaltarea-unui-naufragiat-marginalii-la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=exaltarea-unui-naufragiat-marginalii-la-un-dictionar-de-termeni-cioranieni


Entrevista com Simona Constantinovici sobre o Dicionário de termos cioranianos 

7 
 

indusă permanent],23 um fôlego que atravessa o texto inteiro. Ainda penso, e não 

sou a única que teve esta impressão, que Cioran se deixou levar, em sua 

juventude, por essa onda lírica [val liric], que provavelmente lhe serviu em sua 

combustão, por essas tonalidades de uma fecunda energia, tão necessária para a 

escrita. Nos textos posteriores, os franceses, há um abrandamento, um 

resfriamento da essência poética de sua escrita.24 A língua francesa não lhe 

permite mais mover-se pelas volutas da sensibilidade. As frases são cortadas 

[tăiată] e ajustadas de outra forma, com lucidez. Mas é claro que o seu estilo não 

tem nada a ganhar com essa reviravolta a nível discursivo [răsturnare de situație 

la nivel discursiv]. 

O principal campo de polaridade semântica está contido no binômio ontológico 

vida-morte [viață-moarte]. Considero este binômio como um motor de 

polaridade de todo o discurso cioraniano. Desse binômio, desse par tão 

indestrutível, derivam outros, como felicidade-infelicidade [fericire-nefericire]. 

De resto, eu escrevi um artigo em que procuro mostrar que a relação clássica de 

antonímia é distorcida, no caso dessa dupla [dublet], em virtude do 

posicionamento permanente do discurso de Cioran numa retórica de contrastes 

que se aproxima da inversão [intervertirea] – num circuito semântico com o qual 

acabamos nos acostumando – de sua ordem mesma. 

Falando de termos filosóficos, Constantin Noica escreve o seguinte no prefácio de 

Cuvânt împreună despre rostirea românească: “O pensamento filosófico nunca 

parece ter tido a necessidade de uma linguagem simbólica ou códigos; ou seja, ele 

usa não a linguagem [limbaj], mas a língua [limba].25 A filosofia é mais bem 

fundamentada a partir de termos que contenham uma tensão, ao passo que 

linguagens e códigos se desdobram na segurança e no relaxamento dos 

significados unívocos. E o pensamento filosófico se alegra, como disse Hegel, 

 
irredutível, a despeito do câmbio de idioma, da recriação de si e de sua persona literária – doravante E.M. Cioran – em 
território linguístico francês, a romenidade de Cioran, o dado romeno – origem, língua, cultura, forma mentis, Geist – 
inerente à identidade do autor que é objeto desta conversa.  
23 Uma vez mais, o princípio da recursividade,  aqui na forma de uma potência ou potencialidade (dýnamis) poética 
(poeticidade) que é, segundo Constantinovici, permanentemente induzida por Cioran em sua atividade de escritor, 
estimulada, instigada ou mesmo forçada, para que se efetive, para se ative de algum modo (“por bem ou por mal”). Um 
exemplo, no âmbito de seus escritos franceses, poderia ser o seguinte aforismo de Silogismos da amargura (1952), 

livro em cujo título já se deixa entrever o ennui (tédio, fastio, melancolia, prostração), com toda a esterilidade, a crise 
criativa, a negatividade implicada nesta experiência (tão familiar a Cioran). Aqui, a aridez que se poderia associar à 
esterilidade, à impotência induzida do escritor (artista à sua maneira, alma poética ou poetizante), é suplantada pela 
fluidez de um estranho e obscuro líquido (é a estética cioraniana do grotesco): “Se espremêssemos o cérebro de um 
louco, o líquido obtido pareceria xarope comparado ao fel que segregam certas tristezas.” CIORAN, E.M., Silogismos 
da amargura. Trad. de José Thomaz Brum. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 63. 
24 Nos Cahiers (p. 107): Quanto mais avanço, mais me encontro, a respeito de tudo, oposto às ideias de Nietzsche. Amo 
cada vez menos os pensadores delirantes. A eles prefiro os sábios e os céticos, os ‘não-inspirados’ por excelência, 
aqueles que nenhuma dor excita ou transtorna. Gosto dos pensadores que evocam vulcões esfriados.” Em seu primeiro 

livro, Nos cumes do desespero (1934), o jovem Cioran faz a apologia de um lirismo bestial e demoníaco, da loucura, 
do caos e da barbárie, em detrimento de toda forma/formalidade/formalismo, etiqueta, comedimento, moderação, 
mediania, etc. “Diante do refinamento de uma cultura aprisionada em formas e limites que mascaram tudo, o lirismo é 
uma expressão bárbara. Eis de fato o seu valor, o de ser bárbaro, ou seja, de ser só sangue, sinceridade e chamas.” 
CIORAN, Emil, “Ser lírico” [A fi liric], Nos cumes do desespero. Trad. de Fernando Klabin. São Paulo: Hedra, 2012, 
p. 18. 
25 Como em português, e diferentemente do inglês, o romeno possui duas palavras distintas para dizer “linguagem” (em 
sentido abstrato, indeterminado) e “língua”. Em inglês seria necessário distinguir entre language e tongue (que, além 

de significar “idioma”, também quer dizer a “língua” como órgão do paladar). 
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quando encontra, nas línguas, palavras não apenas com significados especiais, 

mas também opostos.”26 

R.M.: Existem palavras romenas significativas no Dicionário que seriam 

dificilmente traduzíveis em outros idiomas? Penso, por exemplo, no substantivo 

neutro dor (acento agudo, ó), um grande falso cognato entre nossos idiomas, uma 

vez que a dor, substantivo feminino em português, é durere em romeno – de onde 

o importante texto de juventude de Cioran, “As revelações da dor”, Revelaţiile 

durerii.27 Em um importante texto do seu début francês, o Breviário de 

decomposição, ele faz uma distinção entre os idiomas que – como romeno, 

português, inglês, alemão – possuem uma palavra precisa – dor, saudade, 

yearning, Sehnsucht – para exprimir essa “apoteose do vago”28 (a nostalgia dos 

povos e dos indivíduos, sua paixão do infinito), e aquelas que carecem de um 

termo para essa experiência essencial segundo Cioran. Dor é um dos termos 

presentes no Dicționar? 

S.C.: Na verdade, dor é um termo intraduzível. Esta palavra encapsula um 

conteúdo tão frutífero que seria difícil reduzi-lo a uma simples tradução.29 Por 

isso se diz que alguns poetas romenos, como Mihai Eminescu,30 são intraduzíveis. 

O mistério da língua e da cultura romenas, sua especificidade, está conservada 

nos escritores do século XIX, em cujos escritos Eminescu encontra-se enredado, 

em um domínio – difícil de descrever – de uma “vaguidão sem sentido” [vag 

nerost].31 

Olha só, para te dar uma ideia, o termo dor, que é tão romeno, aparece 98 vezes 

nos textos de juventude de Cioran. Acho interessante ordená-lo tendo em vista as 

proximidades discursivas, as associações lexicais como: dorul de ființă32 (“o 

desejo33 de ser”), dor divin (“anseio divino”), dor de moarte/dorul de a muri 

 
26 “Cugetarea filosofică nu pare a fi avut și a avea nevoie de limbaj simbolic sau cod; cu alte cuvinte, folosește nu 

limbajul, ci limba. Filosofia se întemeiază cel mai bine cu termeni ce au o tensiune în ei, în timp ce limbajele și codurile 
se desfășoară în siguranța și destinderea sensurilor univoce. Iar cugetarea filosofică se bucură, cum spunea Hegel, când 
întâlnește în limbi cuvinte nu numai cu semnificații deosebite, dar și opuse.” NOICA, Constantin, Cuvânt împreună 
despre rostirea românească, p. 10-11. 
27 CIORAN, Emil, Revelațiile durerii, originalmente em Azi, fevereiro-março de 1933, In: Solitude et destin. Paris: 
Gallimard, 2004, p. 205. 
28 CIORAN, E.M., “Apoteose do vago”, Breviário de decomposição. 
29 “Saudade”, por exemplo, um dos sentidos possíveis de dor, mas nem de longe o único, a significação unívoca do 

termo. 
30 Mihai Eminescu (1850-1889) o grande poeta nacional romeno, de tons fortemente românticos, liricamente trágicos, 
como Pessoa ou Byron, e que Luciano Maia – tradutor do romeno, cônsul-honorário da Romênia em Fortaleza, e 
membro da Academia Cearense de Letras – aproxima de Castro Alves, entre os nossos. Cf: 
https://portalcioranbr.wordpress.com/2019/05/18/entrevista-luciano-maia/  
31 De onde “Apoteose do vago”, “Apoteoza vagului”, em que “vago”, sendo adjetivo, tem a função e o valor de 
substantivo, como “o belo” para dizer “a  (ideia de) beleza”. Nerost, non-sens (francês), pointless (inglês), “sem-
sentido” ou “sem sentido”, em que ne- é um prefixo de privação, como in- em português, presente na forma negativa 
de muitas outras palavras: noroc (“sorte”) e nenoroc (“azar”, “má sorte”), fericire (“felicidade”) e nefericire 

(“infelicidade”), etc. 
32 Em romeno os artigos definidos singulares masculino (“o”, le em francês) e neutro (este, inexistente em português; 
it em inglês, das em alemão; dor é neutro), é o sufixo -ul, como em dorul. 
33 “Que o entusiasmo irrompa na existência e que a alegria se assemelhe aos grandes êxtases, e que nosso desejo de ser 
seja tão universal quanto a tristeza de ser. Em sua luta, que o desejo de ser encha de paixão as trevas das tristezas e 
que nossa sede de absoluto sacie sua infinitude na obscuridade.” CIORAN, Emil, O livro das ilusões. Trad. de José 
Thomaz Brum. Rio de Janeiro: Rocco, 2014, p. 71. O (con)texto original em romeno (em que aparece “o desejo de 
ser”): “In existență să irupă elanul și bucuria să semene marilor extaze. Și dorul nostru de a fi, universal să fie ca 

tristețea de a fi. In luptă cu ea, dorul de ființă in înflăcărări să cuprindă întunecimile tristeților și setea noastră de 

https://portalcioranbr.wordpress.com/2019/05/18/entrevista-luciano-maia/
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(“anseio de morte/o desejo de morrer”), dorul muririi34 (“o desejo de morte”), 

dorul de sfârșit (“o desejo de fim”), dor intens după spaţiul infinit35 (“desejo 

intenso de espaços infinitos”), dor amăgitor (“nostalgia ilusória”36), dorul nostru 

(o nosso anseio”), infinitul din acest dor (“o infinito dessa nostalgia”37), 

revărsarea monotonă a acestui dor (“inundação monótona dessa nostalgia”38), 

infinitul negativ al dorului (“o infinito negativo da nostalgia”39), dor de pribegie 

(“desejo de vaguear”40), singurul dor (“a única nostalgia”41), dorul după alte 

înmărmuriri (“a nostalgia de outras quietudes”), dor ascuns (“nostalgia 

escondida”), dorul imens de dezolare (“anelo imenso de desolação”42) dorul 

vegetal („nostalgia vegetal”43) dorul după absolut (“a nostalgia do absoluto”44), 

dorul după un alt eu (“o anelo de um outro eu”45), dor mortal de femeie (“desejo 

 
absolut cu întuneric să-și astîmpere infinitul ei.” CIORAN, Emil, Cartea amăgirilor. București: Humanitas, 1991, p. 
71. 
34 “Le désir de mourir” na tradução francesa de Mirella Patureau-Nedelco (Œuvres, Gallimard, 1995, p. 446); “el deseo 
de la muerte” na tradução espanhola de Joaquín Garrigós (Tusquets/Marginales, 2000, p. 200). Em contexto no original 
romeno: “Cînd ai dilatat viaţa la infinit, voinţa de a te distruge emană dintr-o senzaţie dureroasă de plinătate. Căci nu 
lîncezeşti în dorul muririi decît întinzîndu-ţi fiinţa dincolo de spaţiul ei.” CIORAN, Emil, Amurgul gândurilor. 
35 Na tradução francesa, “a viva atração pelos espaços infinitos”: “Le vif attrait pour les espaces infinis inspirait le 

goût intense de l’aventure, de sorte que chacun était un conquérant virtuel ou réel.” CIORAN, Emil, La transfiguration 
de la Roumanie. Trad. de Alain Paruit. Paris : L’Herne, 2009, p. 306. No original romeno : “Un dor intens după spaţiul 
infinit a creat um gust arzător de aventură, încît fiece om era virtual sau real un conchistador.” CIORAN, Emil, 
Schimbarea la faţă a României (1936). 
36 Nostalgie trompeuse, “nostalgia enganosa” na tradução francesa de Alain Paruit (La transfiguration de la Roumanie, 
L’Herne, 2009, p. 312). Optamos por “ilusória”, em vez disso, por uma questão de fidelidade com o termo original – 
um conceito filosófico – utilizado por Cioran: amăgitor, cujo lexema encontra-se no título de Cartea amăgirilor, 
traduzido não como “O livro dos enganos”, mas O livro das ilusões – com uma conotação metafísica, de ares 

schopenhauerianos ou nietzschianos, portanto mais do que um mero “engano” psicológico e prosaico, e que poderia 
ser facilmente evitado.  
37 L’infini de cette nostalgie, na tradução francesa de Alain Paruit. CIORAN, E.M., La transfiguration de la Roumanie, 
p. 312. 
38 Mantemos “nostalgia” uma vez que o contexto discursivo é A transfiguração da Romênia (1936), em que o termo 
escolhido, em sintonia com o tradutor francês, é mais pertinente do que simplesmente “saudade” ao teor e ao escopo 
deste livro, na interface entre história dos povos, sociologia, psicologia e antropologia. 
39 “De l’infini négatif de la nostalgie à l’infini positif de l’héroïsme, tel est le chemin que doit parcourir l’âme roumaine 

pour ne pas s’engourdir enveloppée d’ombres.” CIORAN, E.M., La transfiguration de la Roumanie, p. 313. 
40 Na tradução espanhola: “[...] la nostalgia de perderme por caminos que los santos no anduvieron.” CIORAN, Emil, 
Lágrimas y santos. Trad. de Christian Santacroce. Madrid: Hermida, 2017, p. 63. De acordo com o dicionário romeno 
DEX Online, os significados do substantivo feminino pribegie, do verbo a pribegi, vão desde “vaguear”, “perambular”, 
“zanzar” (por aí, a esmo, de lugar em lugar, sem rumo), a “fugir”, “refugiar-se”, “abandonar a terra nativa”, “emigrar”, 
“exilar-se”. Fonte: https://www.dex.ro/pribegi  
41 No original romeno, “a única nostalgia, a nostalgia de outras quietudes”: “De cite ori timpul este suspendat, iar 
conștiința se epuizează în percepția spațiului, o dispoziție eleatic pune stăpînire pe noi și atunci înmărmurirea lucrurilor 

anulează amintirile într-o clipă veșnică. [...] Și atunci ne încearcă singurul dor, dorul după alte înmărmuriri.” CIORAN, 
Emil, Lacrimi și sfinți. Bucureşti: Humanitas, 1991, p. 59. Na tradução espanhola: “una única nostalgia” (Lágrimas y 
santos, p. 73). 
42 Em espanhol: “inmenso anhelo de desolación” (Lágrimas y santos, p. 172). 
43 “Regretul de a nu fi, plantă, cine bă-l pliceapă ? Pe cine să-l înduioşeze dorul vegetal ?” [O lamento de não ser 
planta, quem o compreende? A quem comove essa nostalgia vegetal?]. CIORAN, Lacrimi și sfinți, p. 131. Em 
espanhol: “¿La añoranza de no ser planta, quién la comprende? ¿A quién conmueve esta nostalgia vegetal?” (Lágrimas 
y santos, p. 189). 
44 “În dorul după absolut există puritatea unui vag, care trebuie să ne lecuiască de infecţiile temporale şi să ne 

servească de prototip al neîncetatei suspendări. Căci aceasta nu-i, în fond, decît deparazitarea conştiinţei de timp.” 
(Amurgul gîndurilor). Na tradução francesa de Mirella Patureau-Nedelco: “La nostalgie de l’absolu a quelque chose 
de la pureté de l’indéfinissable, qui nous doit guérir des contaminations de la temporalité, et servir de modèle à cette 
incessante suspension. Car celle-ci, au fond, ne fait que débarrasser la conscience de ce parasite qu’est le temps.” (Le 
crépuscule des pensées, Œuvres, 1995, p. 341). 
45 A sentença com dor começa com nostalgia (“nostalgia de outra coisa”), exigindo uma alternativa de tradução (anelo): 
“Nostalgia după altceva din reveriile melancolice nu e decît dorul după un alt eu, dar pe care-l căutăm în peisaje, în 
depărtări, în muzică, înşelîndu-ne fără voie asupra unui proces mult mai adînc.” (Amurgul gândurilor) Na tradução 

espanhola de Joaquín Garrigós: “La nostalgia de otra cosa em los sueños melancólicos no es más que el deseo de otro 

https://www.dex.ro/pribegi
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mortal pela mulher”46), dorul arzător de a nu supravieţui emoţiei (“desejo 

arrasador de não sobreviver às emoções” 47), dorul de scufundare în nemărginit 

(“o desejo de afundar no ilimitado”48), dorul suferințelor prelungi (“o desejo de 

sofrimentos prolongados”49), dor imanent firii (“anseio imanente ao ser”50), 

dorul de El (“a nostalgia Dele”51), dor de leșin astral (“desejo de evanescência 

astral”52), doruri pline de dulci înstrăinări şi de meleaguri norocoase 

(“nostalgias plenas de doces desenraizamentos e de terras afortunadas”53) dorul 

 
yo, don que buscamos en los paisajes, en la lejanía, en la música, engañándonos involuntariamente en un proceso mucho 
más profundo.” (El ocaso del pensamiento, Tusquets, 2000, p. 54) 
46 “Panica într-o lume de obiecte trezeşte un dor mortal de femeie, ea însăşi obiect, însufleţit de patimile plictiselii 
noastre.” (Amurgul gândurilor) Na tradução española: “El pánico en un mundo de objetos despierta un deseo mortal 

por la mujer (objeto ella misma), deseo avivado por los padecimientos de nuestro hastío.” (El ocaso del pensamiento, 

Tusquets, 2000, p. 55) Na tradução francesa: “La panique au sein d’un monde d’objets réveille un désir mortel de la 
femme, elle-même objet, animé par les passions de notre ennui.” (Le crépuscule des pensées, Œuvres, 1995, p. 363) 
47 Dragostea de frumuseţe este inseparabilă de sentimentul morţii. Căci tot ce ne răpeşte simţurile în fioruri de admiraţie 
ne ridică într-o plenitudine de sfîrşit, care nu e decît dorul arzător de a nu supravieţui emoţiei. Versão espanhola: “El 
amor por la belleza es inseparable del sentimiento de la muerte. Pues todo lo que cautiva nuestros sentidos con 
escalofríos de admiración nos eleva a una plenitud de fin, que no es otra cosa sino el deseo abrasador de no sobrevivir 

a la emoción.” Há uma incorreção na tradução francesa (Œuvres, Quarto/Gallimard, 1995), por omissão de “não”: 
« L’amour de la beauté est inséparable du sentiment de la mort. Car tout ce qui ravit les sens en frissons d’admiration 
nous élève à une plénitude de fin, qui n’est que le désir ardent de survivre à l’émotion. »  
48 “Echivocul iubirii pleacă din faptul că eşti fericit şi nefericit în acelaşi timp, chinul egalînd voluptatea într-un vîrtej 
unic. De aceea, nefericirea în dragoste creşte cu cît femeia te înţelege şi te iubeşte mai mult. O pasiune fără margini te 
face să regreţi că mările au fund, şi dorul de scufundare în nemărginit îl stingi în nesfîrşitul azurului. Cerul măcar n-
are graniţe şi pare făcut pe măsura verticalei sinucideri.” (Amurgul gândurilor) Versão francesa: “L’équivoque de 
l’amour vient de ce qu’on est heureux et malheureux en même temps, la souffrance égalant la volupté dans un tourbillon 
unitaire. C’est pourquoi le malheur en amour grandit à mesure que la femme comprend et aime davantage. Une passion 
sans limites fait regretter que les mers aient des fonds, et c’est dans l’immensité de l’azur qu’on assouvit le désir 

d’immersion dans l’infini. Au moins le ciel n’a pas de frontières, et semble à la mesure du suicide.” (Œuvres, 

Quarto/Gallimard, 1995, p. 396). Versão espanhola: “Lo equívoco del amor parte del hecho de que se es feliz y 
desgraciado a un tiempo, que el sufrimiento y el placer se igualan en un único torbellino. Por ello, la desdicha amorosa 
crece conforme la mujer más nos comprende y nos ama. Una pasión sin límites nos lleva a lamentar que los mares 
tengan fondo, y el deseo de sumergirnos en lo ilimitado lo aplacamos zambulléndonos en la infinitud del azul celeste.” 
(El ocaso del pensamiento, Tusquets, 2000, p. 112) 
49 “Arheologia fatală a iubirii scoate la suprafaţă nu numai durerile clare, actuale, ci şi toate nefericirile incomplete, pe 
care credeam a le fi îngropat pe veci, însîngerările ce le socoteam isprăvite şi însetează dorul suferinţelor prelungi.” 
(Amurgul gândurilor). Versão espanhola: “La arqueología fatal del amor saca a la superficie no solamente los dolores 

inconfundibles y actuales, sino también todas las desdichas incompletas que creíamos haber sepultado para siempre, 
todas las heridas que considerábamos cicatrizadas, y sacia el anhelo de sufrimientos prolongados.” (El ocaso del 
pensamiento, Tusquets, 2000, p. 112) 
50 “Devenirea este un dor imanent firii, o dimensiune ontologică a nostalgiei. Ea ne face inteligibil sensul unui „suflet“ 
al lumii.” Em espanhol: “El devenir es un deseo inmanente del ser, una dimensión ontológica de la nostalgia. Nos 
hace inteligible el sentido de un «alma» del mundo.” (El ocaso del pensamiento, Tusquets, 2000, p. 171). Nossa 
tradução: “O devir é um anseio imanente ao ser, uma dimensão ontológica da nostalgia. Ele torna inteligível para nós 
o sentido de uma ‘alma’ do mundo.” 
51 “Fără Dumnezeu, singurătatea ar fi un urlet sau o dezolare împietrită. Dar cu El, nobleţea tăcerii ne domoleşte aiureala 
nemîngîierilor. După ce-am pierdut toate, ne recîştigăm cumpătul înveşnicindu-ne visarea prin aleile lui desfrunzite. 
[...] Dincoace de Dumnezeu, ne mai rămîne doar dorul de El.” (Amurgul gândurilor) Versão espanhola: “Sin Dios, la 
soledad sería un alarido o una desolación petrificada. Pero con El, la nobleza del silencio atempera el desvarío que nos 
produce la falta de consuelo. […] Más acá de Dios sólo nos queda el anhelo por El.” (El ocaso del pensamiento, 
Tusquets, 2000, p. 224) Nossa tradução: “Mais aquém de Deus, só nos resta a nostalgia Dele.” 
52 “E o zvîcnire ucigaşă ce-nvinge legăturile terestre, o sete de fericire în afară de fericiri, un dor de leşin astral, de 
pierzanie în fremătări, de înec în spume de regrete divine.” (Îndreptar pătimaş) Tradução francesa de Alain Paruit: “Il 
y a là une pulsión meurtrière qui tranche les liens terrestres, une soif de bonheur en dehors des bonheurs, un désir 

d’évanouissement astral, de perdition dans des frémissements, de noyade dans des écumes de regrets divins.” 
(Bréviaire des vaincus, Œuvres, Quarto/Gallimard, 1995, p. 518). Versão espanhola: “Hay un latido asesino que 
destroza los lazos terrenales, una sed de felicidad fuera de las felicidades, un anhelo de desmayo astral, de perdición 
en los temblores de ahogarse en espumas de pesares divinos.” CIORAN, E.M., Breviário de los vencidos. Trad. de 
Joaquín Garrigós. Buenos Aires: Tusquets, 2010, p. 26. 
53 “…Strămoşi ce v-aţi gemut anii în fluier, în mine nu mai sînteţi. Cîntecele voastre n-au răsunet în doruri pline de 

dulci înstrăinări şi de meleaguri norocoase.” (Îndreptar pătimaş) Versão francesa de Alain Paruit: “… Ancêtres dont 
les pipeaux pleuraient la vie, vous n’êtes plus en moi. Vos chansons n’éveillent pas d’écho nostalgique chez le 

déraciné plongé dans les délices des contrées mieux loties.” (Bréviaire des vaincus, Œuvres, p. 538). Versão 
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de ducă (“anseio de desandar”54), puntea între dor și fire (“ponte entre o desejo 

e o ser”55), entre outros. Talvez todos eles juntos comuniquem mais 

compreensivamente o perfil semântico da palavra dor, contribuindo para 

determinar sua substância discursiva. Por isso eu fiz com que o discurso 

lexicográfico acompanhasse a última seção, a do índice sintagmático. A meu ver, 

o Dicionário pode ser lido de ponta a ponta ou, então, consultado por meio dessas 

entradas sintagmáticas, ao ritmo de algumas associações vocabulares a partir das 

quais as mais diversas sondagens e interpretações se tornam possíveis.  

Eu também mencionaria dorí, com 140 ocorrências, um verbo intimamente 

ligado a dor em virtude de sua própria estrutura formal.56 É um derivado do 

substantivo neutro dor. Remonta à raiz latina dol-, de dolus. Se pegarmos a 

última entrada da série sintagmática acima, a “ponte entre o desejo e o ser”, nos 

daremos conta de como essa “ponte” é frágil, ilusória, tênue. É como se fosse 

criada uma relação de quase sinonímia entre dor e natureza (fire), que se tornam, 

por um instante fulgurante, termos superpostos. 

O latinista G. I. Tohaneanu propôs, em diversos artigos, como sinônimos 

parciais do lexema dor: alean (“sofrimento”, “dor da alma”, tendo por causa um 

desejo insatisfeito57) amar (“amargo”, “desgostoso”58), jale (“tristeza”, 

“desolação”, “luto”59), jind (“desejo ardente”60), neşat (“avidez”, “insaciedade”), 

e, como termos importados, melancolia e nostalgia. A despeito do seu sentido 

difuso, quase impossível de capturar numa definição rigorosa, pode-se dizer 

metaforicamente que a “equação” de dor é o resultado da soma de durere (“dor”, 

 
espanhola de Joaquín Garrigós: “… Antepasados que durante tantos años habéis estado llorando vuestras penas con la 

flauta, ya no estáis en mí. Vuestros cantos no tienen el eco nostálgico de dulces desarraigos y de venturosas tierras.” 
(Breviário de los vencidos, Buenos Aires, Tusquets, 2010, p. 70). 
54 “Adîncimea unei filozofii o măsor după dorul de ducă pe care-l exprimă, pe care-l fuge. Sistemul de reflexii ce nu 
ascunde neajunsul fiecărui loc îndestulează respiraţii mijlocii, nelinişti aşezate.” (Îndreptar pătimaş) Eis os sentidos 
primários do substantivo feminino ducă, segundo o DEX Online: “partida”, “caminho” (como drum), “jornada”; de 
onde a expressão a fi pe ducă, “estar no/a caminho”, isto é, já morrendo, terminando, caducando, “nas últimas”. Em 
português, o verbo caducar e o substantivo caducidade (assim como a árvore de nome caduca) têm a mesma raiz 
etimológica latina de decadência, decair, declínio, etc. – cadere. Na tradução francesa de Alain Paruit: “Je mesure le 

profondeur d’une philosophie à l’aune du désir d’errance qu’elle exprime – et qu’elle fuit. ” Na tradução española: 
“Yo mido la profundidad de una filosofía por las ganas de huir que expresa. El sistema de reflexiones que no esconde 
las insuficiencias de cada lugar, favorece unas respiraciones mediocres, inquietudes reposadas.” (Breviário de los 
vencidos, Buenos Aires, Tusquets, 2010, p. 145) Uma vez que o binômio caducar/caducidade não carrega a mesma 
conotação espacial/cinética do termo romeno (tão polissêmico) ducă, muito embora compartilhem o sentido comum de 
estar a caminho do fim, ou (quase) “nas últimas”, optamos pelo verbo “desandar”, que pode significar (entre outras 
coisas) “piorar”, “declinar”, “deteriorar”. https://www.dex.ro/duca  
55 “Spaima e puntea între dor şi fire.” (Îndreptar pătimaş) Versão francesa: “Le peur est un pont entre le désir et 

l’être.” (Bréviaire des vaincus, Œuvres, p. 560). Versão espanhola: “El miedo es un puente entre anhelo y ser.” 
(Breviário de los vencidos, Buenos Aires, Tusquets, 2010, p. 122) 
56 Dorí funciona como sinônimo de “desejar”, “ansiar”, “aspirar” ardentemente por algo. Uma ocorrência: “Numai un 
om mediocru poate dori sa moara la batrînete.” (Pe culmile disperarii). Na edição brasileira, traduzido por Fernando 
Klabin: “Só um medíocre poderia desejar morrer na velhice.” CIORAN, Emil, “Eternidade e moral”, Nos cumes do 
desespero, p. 79. 
57 Segundo o DEX Online, o substantivo neutro alean é oriundo do húngaro ellen, que significa “contra”. 
https://www.dex.ro/alean  
58 Sobre alimentos e bebidas que têm um sabor ruim, duro (ferroso, alcalino). Em sentido figurado, “pavoroso”, 

“doloroso”; “triste”, “chateado”. De onde as expressões: pâine amară, “pão amargo”, alimento obtido com muito 
esforço; a face (cuiva) zile amare, literalmente “tornar amargos os dias de alguém”, criar-lhe problemas, tornar sua vida 
um inferno; a-și înghiți amarul, “engolir sua amargura”, “sofrer em silêncio”; a-și vărsa amarul, “despejar sua 
amargura”, “fazer confissões”, “confessar suas dores e sofrimentos”; amar de vreme, “tempo/clima amargo”. Derivado 
do latim amarus. https://www.dex.ro/amar  
59 Substantivo feminino, tendo durere como um de seus sinônimos. De onde as locuções de jale, cu jale, “de luto”, 
“com pesar/pesaroso”, “triste”, “em prantos” [de plâns], cheio de saudade/pesar [plin de dor]. https://www.dex.ro/jale  
60 Desejo profundo, ardente, notadamente de algo que é difícil obter. Cu jind, “com ardor”, “cheio de vontade”, 

“desejoso”. https://www.dex.ro/jind  

https://www.dex.ro/duca
https://www.dex.ro/alean
https://www.dex.ro/amar
https://www.dex.ro/jale
https://www.dex.ro/jind
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substantivo do verbo doer) e dorinţă (“desejo”, substantivo). Na consciência 

linguística do povo romeno – conforme se reflete nas profundidades semânticas 

da palavra dor – o sofrimento perpétuo tem sido sempre atenuado pela chama da 

esperança, situada sob a janela do futuro.61 

O substantivo monossilábico dor possui o poder de uma torrente de sentidos 

[puterea unui torent de sensuri]. Reside nele o mistério semântico [misterul 

semantic], o vórtice de conteúdo [volbura de conținut] de nossa língua. Alan 

Rey,62 o célebre lexicógrafo francês, conclui assim uma entrevista: “Algo sempre 

se oculta por detrás das palavras, algo ao mesmo tempo preciso e infinito.”63 

Não estou certa, talvez esteja errada, mas creio que o substantivo zădărnicie,64 

um derivado de dor, é um dos difíceis de traduzir. Vem do eslávico zadar.65 Este 

foi, aliás, um dos critérios que me propus para estabelecer uma lista inicial de 

termos cioranianos: o pertencimento a um fundo mais antigo da língua romena. 

Constatei também que o discurso66 cioraniano segue o caminho linguístico de 

palavras neológicas. No caso de alguns termos do Dicionário, não encontrei 

nenhum contexto suficientemente relevante, isso quando (o contexto lexical) não 

se mostrava perfeitamente inexistente.67 Seria interessante se o dicionário fosse 

traduzido para outras línguas neolatinas, para ver como ficaria, provavelmente, 

essa quadratura dual [tablou dual] entre as palavras antigas, por um lado, mais 

difíceis de traduzir, e as novas, facilmente transferíveis – pela tradução – para a 

matriz lexical de outras línguas.68 

Constantin Noica observa, de modo metafórico, no texto já mencionado: “Uma 

palavra é uma árvore. Tenha nascido em sua própria terra ou caído como uma 

semente vinda de outros mundos, uma palavra é sempre, afinal, uma criatura 

específica. Está enraizada no humo de seu país, nutriu-se de suas chuvas, cresceu 

e respirou sob um sol que não é em nenhum outro lugar o mesmo, e, como tal, 

não pode ser facilmente mudada de lugar, transplantada, traduzida.”69 De fato, 

Noica identifica em certas palavras romenas a história de nosso povo, como, por 

 
61 G. I. Tohăneanu, Teodor Bulza, O seamă de cuvinte românești, Timișoara, Editura Facla, 1976, p. 52. 
62 Alain Rey (1928-2020) foi um linguista lexicógrafo e radialista francês, além de editor-chefe dos dicionários Le 
Robert. 
63 No original: « Il se cache toujours quelque chose derrière les mots, quelque chose de précis et d’infini à la fois ». 
64 “De meu país eu herdei o niilismo de raiz [foncier], seu traço fundamental, sua única originalidade. Zădărnicie, 

nimicnicie – estas palavras extraordinárias, mas não são palavras, são as realidades do nosso sangue, do meu sangue.” 
CIORAN, E.M., Cahiers: 1957-1972. Paris: Gallimard, 1997, p. 685. Segundo o DEX Online, caráter do que é 
zadarnic (adjetivo), inútil, imprestável, sem sentido [fără rost], e também deserção, inutilidade, ambição desmedida, 
vaidade, orgulho desmedido, soberba. https://www.dex.ro/z%C4%83d%C4%83rnicie  
65 Também o nome de uma cidade na Croácia, conhecida por ser a cidade croata mais antiga e continuamente habitada 
desde sua fundação, que remonta ao neolítico. O nome Zadar está relacionado, desde os tempos, a termos familiares 
para nós, como “ladeira” e o inglês ladder (escada do tipo móvel, de encostar na parede).  
66 A julgar pela raiz grega da palavra, logos, em toda sua profundidade, sua densidade polissêmica, poder-se-ia entendê-
lo não apenas estritamente no sentido de discurso escrito, mas também de pensamento, atividade intelectual e racional 

(o “Pai do logos” no dizer de Derrida, aludindo a Sócrates, em diálogo com Platão, no Fedro), fundamento mesmo do 
fazer filosófico. 
67 Referindo-se a contextos lexicais de certos termos do Dicionário na língua romena, presente e passada, o que 
demonstra a originalidade e a criatividade do jovem, em seu próprio “território linguístico”, de inovar e ampliar as 
possibilidades poéticas do idioma romeno.  
68 Zădărnicie e dor seriam, por um lado, exemplos de termos romenos com esse valor de antiguidade, e que são, de 
acordo com Constantinovici, mais difíceis de traduzir. Eternitate, esenţa e luciditate, por sua vez, mostram-se clara e 
imediatamente mais fáceis de traduzir. 
69 NOICA, Constantin, Cuvânt împreună despre rostirea românească, p. 19. 

https://www.dex.ro/z%C4%83d%C4%83rnicie
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exemplo, o fenômeno da transumância,70 ou seja, a vida pastoral (pastoralul, 

“pastoralismo”) inscrita nas fibras das velhas palavras.71 O que fica sugerido em 

tudo isso é que a tentativa de traduzi-las equivaleria a desenraizá-las, aniquilando 

assim o seu potencial ancestral de motivar a língua, o modo de ser de um povo, 

seu sentimento profundo. Cuvintele au destinul ființelor, o biografie, se nasc, 

trăiesc și mor.72 

R.M.: Opostamente, existem termos romenos que compõem o perfil lexical do 

discurso cioraniano e que seriam dificilmente traduzíveis em outros idiomas? 

Penso, por exemplo, no substantivo francês, tão “pascaliano”, ennui, 

normalmente vertido ao português como “tédio”, ou também “fastio” 

(aburrimiento e  hastío em espanhol), mas que seria mais próximo de um estado 

de espírito melancólico, pesaroso e dificilmente suportável – não apenas por falta 

do que fazer, “estar desocupado, etc.73 Ennui é plictiseală em romeno? Seria 

plictiseală um dos termos presentes no Dicționar? 

S.C.: Sim, plictiseală é de fato o correspondente romeno de ennui, em francês. 

Está no dicionário. Aliás, não poderia faltar, haja visto que constitui a cenografia 

[recuzita] de conceitos dominantes do discurso de Cioran. Este termo aparece em 

186 contextos. Em Lacrimi şi sfinţi (1937), encontram-se entramadas, numa rede 

de significados, verdadeiras definições de plictiseală (“tédio”74): “O ennui é a 

forma mais elementar de suspender o tempo, ao passo que o êxtase é a última e 

mais complicada. Sempre que nos entediamos, o tempo se detém nos tecidos; às 

vezes podemos ouvir sua parada, escutar – cheios de tormento – o seu silêncio. O 

corpo se torna então um relógio que está parado e sabe que está. Em todo ennui 

existe a consciência da estagnação temporal, e quanto mais nos entendíamos, 

menos inconscientes estamos.”75 

 
70 Passagem periódica de rebanhos, geralmente de carneiros, da planície para as montanhas e vice-versa. Também o 
ato de passar de um país ou de uma região para outro(a), normalmente na busca de melhores condições de vida e 
subsistência. https://dicionario.priberam.org/transum%C3%A2ncia  
71 De mioară, que significa “ovelha”, deriva o diminutivo mioriţă, “ovelhinha”, título de uma das mais importantes 
lendas populares romenas (do gênero da balada). Ion Vartic afirma que a lenda da Mioriţă seria tão importante para o 
(e fundadora do ethos do) povo romeno, quanto Dom Quixote para os espanhóis. “‘Os mitos de uma nação são suas 
verdades vitais, afirma Cioran. [...] Trata-se da Mioriţă, a balada típica da Romênia, rechaçada prontamente por Cioran 
por não ativar nos romenos nem o impulso agressivo aos feitos, porque fomenta unicamente a ‘resistência passiva’ e 

os ‘valores do pathos (n.n.: do sofrimento e ao mesmo tempo sofríveis, pacientes, inermes) surgidos da falta de 
participação’, da resignação e da preguiça em ingressar no curso da história. [...] Por isso mesmo, Mioriţă se tornou 
para Cioran o mito romeno culpável por excelência: ‘o abandono passivo ao destino e à morte; a descrença na eficácia 
da individualiade e da força; a distância menor ante todos os aspectos da vida resultaram na maldição poética e nacional 
que é a Mioriţă, que, junto à cordura dos cronistas, constitui a ferida aberta da alma romena’.” VARTIC, Ion, Cioran: 
ingenuo y sentimental. Trad. de Francisco Javier Marina Bravo. Zaragoza: Mira Editores, 2009, p. 110-111. 
72 Em português: “As palavras têm o mesmo destino que os seres, uma biografia, nascer, viver e morrer”.  
73 Jean Starobinski é o autor de uma História cultural da tristeza, a tematizar essa distinção entre o caráter superficial 
e frívolo de “tédio”, em sua acepção corrente, e ordinária, por um lado, e o ennui como experiência interior e profunda 

( “subterrânea”), extraordinária e, eventualmente, transformadora em termos subjetivos. STAROBINSKI, Jean, A tinta 
da melancolia: uma história cultural da tristeza. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Cia. das Letras, 2016. Além deste, 
há também Filosofia do tédio (Jorge Zahar, 2006) de Lars Svendsen – que, aliás, cita Cioran en passant. 
74 Uma vez mais, em acepção profunda e “vertical” (dir-se-ia metafísica), angustiante, desestabilizadora, vertiginosa e 
abismal, “irrespirável”, tal como Cioran interpreta, por exemplo, a experiência existencial e vital (le vécu) de Pascal, 
um de seus filósofos mais queridos. 
75 “Plictiseala este forma cea mai elementară de suspendare a timpului, precum extazul este ultima şi cea mai 
complicată. De cîte ori ne plictisim se opreşte timpul în ţesuturi ; uneori îi auzim oprirea şi-i savurăm cu chin tăcerea. 

Organismul este atunci un ceas care stă şi care ştie că stă. In orice plictiseală există conştiinţa stagnării temporale, cu 

https://dicionario.priberam.org/transum%C3%A2ncia
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É interessante que, em um fragmento relacionado à citação acima, Cioran 

concebe o tédio como um possível critério de classificação das pessoas: 

“Melancolia, tristeza, desespero, horror e êxtase são ramificações do tronco 

massivo do ennui: daí a indiferença e o caráter originário desta. Há flores da 

melancolia e da tristeza; gosto de pensar nas raízes quando se trata do ennui. [...] 

Assim, qualquer tédio profundo termina por se tornar um estado em si que, 

subtraindo-nos à luta com os objetos, nos coloca diante deles, de modo que os 

homens se dividem pela maneira como se entediam e tentam escapar ao tédio.”76 

De fato há em Cioran toda uma topologia do humano. O homem cioraniano é 

múltiplo: abstrato, ativo, antigo, enfraquecido [atenuat], doente de eternidade 

[bolnav de veșnicie], citadino [al cetății], comum, concreto, contemporâneo, 

cristão, desesperado, entusiástico, erudito, independente, indígena [indic], 

inteligente, livre, orgânico, mensurado [măsurat], medíocre, melancólico 

moderno, moral, ingênuo, infeliz, imortal [nemuritor], normal, objetivo, 

apaixonado, (irremediavelmente) perdido, político, impetuoso [pornit77], pós-

humano, privado, (profundamente) religioso, renascentista, superficial, sobre-

humano, sub-humano, árido, visual, etc. Uma gama impressionante, reunida em 

2.617 ocorrências. Tantos homens, tantos mundos emaranhados de maneira 

caleidoscópica. Muitas das definições propostas por Cioran são memoráveis, 

impregnadas com a substância de uma poeticidade cáustica quando se trata de 

descrever o ser humano: Omul e cerşetor de existenţă. Un salahor ridicol în 

irealitate, un cârpaci al firii.78  

Conforme demonstramos, o termo “vida” tem 2.816 ocorrências. É o vórtice 

semântico do discurso cioraniano.79 Todos os outros lexemas encontram-se 

 
atît mai mult cu cît din ce ne plictisim mai mult, din aceea sintem mai puţin inconştienţi.” CIORAN, Emil, Lacrimi şi 
sfinti. Bucureşti: Humanitas, 1991, p. 123. 
76 “Melancolia, tristețea, disperarea, groaza și extazul se ramifică din trunchiul masiv al plictiselii; de aici 
nediferențierea și originarul acesteia. Există flori ale melancoliei și tristeții; îmi place să mă gândesc la rădăcini, când 

e vorba de plictiseală. (…) Astfel, orice plictiseală adâncă sfârșit prin a deveni stare în sine și, scoțând-ne din lupta cu 
obiectele, nu plasează în fața ei, folosind oamenii se mai împărtășesc după modul în care se plictisesc și încearcă să se 
salveze din plictiseală.” Em espanhol: “La melancolía, la tristeza, la desesperación, el horror y el éxtasis son 
ramificaciones nacidas del tronco masivo del aburrimiento; de ahí la indiferenciación y originalidad de éste. Hay flores 
de la melancolía y de la tristeza; pero me gusta pensar en las raíces cuando se trata del aburrimiento. Así, todo 
aburrimiento profundo acaba convirtiéndose en un estado en sí que, sustrayéndonos de la lucha con los objetos, nos 
sitúa frente a ellos, a tal punto que los hombres se dividen según el modo en que se aburren e intentan escapar del 
aburrimiento.” CIORAN, Emil, Lágrimas y santos, p. 136. 
77 Palavra de uma grande densidade semântica. Segundo o DEX Online, pornit(ă) significa “pronto(a)”, 
“preparado(a)”, “a ponto de...”, “inclinado(a)”, “predisposto(a)”, “propenso(a)”, “determinado(a)”, “decidido(a)”, 
“impetuoso(a)”, “furioso(a)”, ávido(a)”, entre outros. A língua inglesa possui uma expressão interessante que poderia 
traduzir pornit: hell-bent. https://www.dex.ro/pornit  
78 Em francés: « L’homme est un mendiant d’existence. Un portefaix ridicule dans l’irréalité, un ravaudeur de la 
nature. » (Bréviaire des vaincus, Œuvres, p. 565). Em espanhol: “El hombre es un mendigo de la existencia. Un ridículo 
ganapán en la irrealidad, un chapucero de la naturaleza.” (Breviario de los vencidos,  p. 136) Nossa tradução: “O homem 
é o mendigo da existência. Um pobre-diabo ridículo na irrealidade, um trapalhão da natureza.” O DEX Online define 
salahor como “trabalhador não qualificado, pago por dia, principalmente na construção civil (casas, estradas, etc.), 

explorados no passado pelos otomanos, que os utilizavam para a reparação das cidades turcas, a manutenção de 
estradas, entre outros trabalhos braçais e pesados. https://www.dex.ro/salahor  
79 É, de fato, o lexema mais frequentemente empregado nos textos romenos de Cioran, o que evoca prontamente dois 
aforismos seus, no caso, escritos já em língua francesa, e que são muito sugestivos (ou reveladores), em visão 
retrospectiva, daquele que se reivindicava uma lucidez nefasta e luciferina. “Eu abuso da palavra Deus, emprego-a com 
frequência, muita frequência. Faço isso toda vez que toco uma extremidade e preciso de um vocábulo para designar o 
que vem depois. Prefiro Deus ao inconcebível.” CIORAN, E.M., Aveux et anathèmes (1987), Œuvres, p. 1652. 
“Alguém emprega continuamente a palavra ‘vida’? Saiba que é um doente.” IDEM, Silogismos da amargura, p. 41. Se 

“vida” é a palavra da qual ele mais abusa (2.816 ocorrências), “Deus” (Dumnezeu em romeno) ocupa a sétima posição 

https://www.dex.ro/pornit
https://www.dex.ro/salahor
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magneticamente ligados a ele. Um destes – predominante – é om [homem]. 

“Busco a vida inclusive na morte, sendo minha tarefa descobri-la em tudo o que 

não é ela”, diz Cioran em Amurgul gîndurilor [O crepúsculo dos pensamentos].80 

Também neste livro, atingindo o diapasão mais alto, no que se refere à maneira 

de relacionar as palavras ao coração [inima81]: “Diga a uma alma delicada a 

palavra separação, e despertará nela o poeta. A outro homem, por sua vez, a 

mesma palavra não inspira nada.” E não somente separação, mas qualquer outra. 

Mede-se a diferença entre os homens pela ressonância afetiva às palavras. Uns 

adoecem extasiados ao escutar uma expressão banal, outros permanecem frios 

antes uma prova de banalidade. Para aqueles, não há palavra no dicionário que 

não esconda um sofrimento, enquanto estes não possuem uma sequer em seu 

vocabulário. Muitos poucos são os que podem voltar seus pensamentos – a 

qualquer momento – à tristeza.”82 

R.M.: Para quem eventualmente tenha dúvidas sobre a relevância de um 

trabalho lexical como este, um dicionário de termos cioranianos, como se não 

fosse nada além da indexação de seu vocabulário usual, o que se poderia dizer, 

argumentar? Uma pergunta retórica, já que antecipo uma resposta afirmativa: é 

muito mais do que uma lista de palavras utilizadas por Cioran, certo? Você acha 

possível, com o recurso ao Dicționar, ter insights valiosos sobre o pensamento 

(tão paradoxal, aporético, inapreensível) deste pensador romeno de expressão 

francesa? Compreender seus escritos, suas ideias com maior justeza e 

profundidade, inclusive no que se refere à sua produção francesa? 

S.C.: Sim, acho que um dicionário também tem essa finalidade, de nos fazer 

entender a escrita de um determinado autor. Não funciona como um livro 

didático, mas tem um grande poder de sugerir linhas de interpretação. Não 

apenas para filósofos. Podemos tomar como exemplo qualquer dicionário em 

torno do léxico de um autor para ver se é realmente o caso. Ele tem, acima de 

tudo, a capacidade de trazer para a mesa um certo tipo de léxico e incitar sua 

 
(1.12 ocorrências), atrás de “morte” (1.074), “tempo” (1.174), “nada” (1.775), “mundo” (2.617) e, em segundo lugar, 
“homem” (2.617). 
80 No original: “Până şi-n moarte caut viaţa şi rostul meu nu este decât a o descoperi în tot ce nu e ea.” Na tradução 
francesa: “Je cherche la vie même dans la mort, et n’ai d’autre but que de la découvrir en tout ce qui n’est pas elle.” 
Versão espanhola: “Incluso en la muerte busco la vida y mi papel no es otro que descubrirla en todo lo que ella no es.” 
81 Vale notar a similitude de “coração”, em romeno, com a palavra latina para “alma”, anima (sendo este um conceito 
teológico e metafísico, não anatômico. “Alma”, em romeno, é suflet, “sopro”. 
82 „Spune unui suflet delicat: despărţire şi ai trezit poetul din el. Acelaşi cuvânt, unui om de rând nu-i inspiră nimic. Şi 
nu numai despărţire, ci orice. Diferenţa între oameni se măsoară după rezonanţa afectivă a cuvintelor. Unii se 
îmbolnăvesc de o sfârşeală extatică ascultând o expresie banală, alţii rămân reci la o probă de zădărnicie. Pentru aceia 
nu este cuvânt în dicţionar care să nu ascundă o suferinţă, iar aceştia, nici n-o au în vocabular. Prea puţini sunt cei ce-
şi pot întoarce cugetul – oricând – spre întristare.” (Amurgul gândurilor)  “Prononcez devant une âme délicate le mot 
« séparation », et vous réveillez en elle le poète. Le même mot n’inspire rien à l’homme moyen. Ainsi de n’importe 
quel autre terme. Ce qui différencie les hommes se mesure à la résonance affective des mots. Il y en a qui, à entendre 

une expression banale, tombent malades de faiblesse extatique, d’autres restent froids devant une preuve de vanité. 
Pour ceux-là, point de mot dans le dictionnaire qui ne cache une souffrance, quand les derniers ne l’ont même pas dans 
leur vocabulaire. Trop rares sont ceux qui peuvent – n’importe quand – tourner leur esprit vers la tristesse.” (Le 
crépuscule des pensées) Versão espanhola: “Dile a un alma delicada la palabra separación y brotará el poeta que hay 
en ella. La misma palabra a un hombre cualquiera no le inspira nada. Y no solamente separación, sino cualquier otra 
palabra. La diferencia entre los hombres se mide por la resonancia afectiva de las palabras. Algunos enferman de 
agotamiento extático al oír una expresión banal, otros se quedan fríos ante una prueba de inanidad. Para aquellos no 
hay palabra en el diccionario que no esconda un sufrimiento, y para éstos ni siquiera forma parte de su vocabulario. 

Muy pocos son los que pueden volver su mente en todo momento hacia la tristeza.” (El ocaso del pensamiento) 
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matéria semântica, permitindo perceber a capacidade que o escritor tem de 

dominar a língua de maneiras inovadoras. Acho que o Dicionário nos mostra 

mais claramente o Cioran romeno, um Emil Cioran impregnado pelos ecos vivos 

da cultura na qual se formou. Esse dicionário mostra as mudanças ocorridas em 

seu estilo, em comparação com o período seguinte [francês]. 

O lexicógrafo francês Alain Rey, falecido em dezembro de 2020, definiu assim 

o dicionário: “É um borboletário onde evoluem sempre  borboletas que são mais 

belas vivas, do que mortas e presas.”83 E sobre as palavras, ele que são “pássaros 

migratórios.”84 Gosto muito dessa liberdade das palavras, que nenhum dicionário 

pretende restringir, dessa dinâmica das palavras contidas nos artigos do 

dicionário, e que nunca é negada. 

R.M.: Se for correto entender a preposição romena întru na ambivalência entre 

situar-se, estar situado/parado (being situated, standing em inglês) numa 

determinada posição ou situação, num determinado lugar ou estado, e ao mesmo 

tempo movendo-se, deslocando-se em direção a...,85 seria válido afirmar que a 

polaridade semântica do logos cioraniano está de algum modo ligada às virtudes 

polivalentes desta mesma preposição? Por exemplo, digamos que Cioran postule 

– alternadamente ou concomitantemente – a “queda” (căderea) – no tempo, do 

tempo – por um lado, e a “apoteose” (ascese, ascensão), essa “felicidade suprema 

de que falam os místicos”,86 em suma, a polaridade entre desespero e êxtase, 

horror e beatitude, “paraíso” e “inferno”.87 Isso é tudo menos uma contradição 

impensada, inconsequente, mas antes um paradoxo buscado e desejado 

(“supremo”), lucidamente vivido e poeticamente elaborado, a identificar nestes 

termos – antitéticos, contraditórios – uma indiferença ulterior, sua identidade 

essencial a julgar por um nível mais profundo (radical, de descer até a raiz do 

problema) de compreensão (de onde a luciditate cioraniana, “pensar contra si”, 

etc.). Seria isto um paradoxo (com sua polaridade e ambivalência) de situar-se no 

estágio da queda/estado decaído (a existência habitual) e de, ao mesmo tempo, 

vivenciá-la de maneira apaixonada, entusiástica, lírica ou até mesmo extática, 

como se da experiência da miséria da existência brotasse a mais plena (e sem 

razão) beatitude? O pensar-dizer (logos) de Cioran parece situar-se sempre em 

dois espaços ao mesmo tempo e, não apenas isso, também se deslocando – em 

trânsito e em transe, perpétuo movimento sem sair do lugar – de um espaço 

 
83 C’est une volière où évoluent des papillons qui sont toujours plus beaux vivants que morts et épinglés. 
84 Les mots sont des oiseaux migrateurs. 
85 A língua portuguesa carece de uma preposição única para expressar deslocamento/movimento “em direção a...”, 
como hacia (espanhol), vers (francês), verso (italiano), toward (inglês). 
86 Em conversa com Sylvie Jaudeau, Cioran confessa ter experimentado diversas vezes o êxtase, “instantes em que se 
é transportado para fora das aparências. [...] Essas poucas iluminações abriram-me para o conhecimento da felicidade 
suprema da qual falam os místicos. Fora dessa felicidade, à qual somos convidados excepcional e brevemente, nada 

tem verdadeira existência; vivemos no reino das sombras. Seja como for, não se volta o mesmo do paraíso ou do 
inferno.” CIORAN, E.M., Entrevistas com Sylvie Jaudeau. Trad. de Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina, 
2001, p. 16. 
87 Experiência e poética da ambivalência bastante familiares, aliás, a Charles Baudelaire, que Cioran gostava de citar, 
e com cuja dualidade se identificava: “Eu penso com muita naturalidade na morte, como os outros na vida. Mas no 
fundo, num caso e noutro, trata-se de uma única e mesma obsessão, só que exprimida diferentemente. Em mim, ‘o 
horror e o êxtase da vida’ são absolutamente simultâneos, uma experiência de cada instante.” CIORAN, E.M., Cahiers 
: 1957-1972, p. 382-383. Baudelaire, em Mon cœur mis à nu: “Muito pequeno, senti em meu coração dois sentimentos 

contraditórios: o horror da vida e o êxtase da vida.” 
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para (întru) o outro, e vice-versa. É como se ele se descobrisse “no paraíso”,88 ou 

instalado numa espécie de “eterno presente”,89 ainda que não acreditasse em 

nada disso (triunfo da “irrealidade universal”); inversamente, vem à mente a 

imagem do desespero como um “equivalente negativo do êxtase”, no último 

círculo dos infernos... Em Cioran, parece reduzir-se a nada a distância entre um 

e outro. Faz sentido?  

S.C.: Aqui, eu traria discussão uma vez mais maestrul Constantin Noica, para 

quem esta preposição - que agora é uma preposição corrente, como qualquer 

outra, uma simples junção, um parafuso da fala e do fraseado, por assim dizer –  

já significou muito mais outrora. Trago Noica para a discussão porque ele se 

refere constantemente ao material dos dicionários da língua romena, restaurando 

o ser filosófico [ființa filosofică] das palavras romenas, seu espírito próprio, 

recorrendo aos múltiplos significados camuflados nas expressões e frases 

apresentadas nessas obras lexicográficas. Excelente observador e intérprete das 

palavras da língua romena, Noica compreende perfeitamente que um discurso 

filosófico se alimenta inevitavelmente da força, ou então da caducidade das 

palavras. 

É claro que existem os chatos [cârcotași] que podem sempre criticar a forma de 

abordar e se relacionar com um texto filosófico. Mas é igualmente verdade que 

não serão capazes de superar a força das torrentes semânticas dessas palavras, 

que oferecem tanta resistência. No prefácio a Cuvânt împreună despre rostirea 

românească, o filósofo romeno sublinha sua “alegria de ver na preposição ‘întru’ 

uma das mais sugestivas palavras-chave para a fundamentação filosófica.”90 Mais 

adiante, no capítulo dedicado a esta preposição, ele diz que întru “retém – 0 que 

é mais verdadeiro em locuções do que isoladamente – sua virtude dialética de 

unir sentidos contraditórios.”91 

Agora eu gostaria de adentrar o vórtice [vârtejul] aberto pela sua pergunta. Aqui 

nos chegamos a contradições, paradoxos, à irrealidade por detrás das palavras, 

 
88 “Pode-se imaginar que um homem não tenha vivido sua vida inteira no mundo que ele mesmo criou? Nada nos faz 
crer que, antes de sua queda, Mozart não tenha vivido em um mundo de vibrações puras, em outro mundo. Ninguém 
canta o paraíso porque não o tem, mas porque não quer perdê-lo.” CIORAN, Emil, O livro das ilusões, p. 93. 
89 “Por mais implacáveis que sejam nossas recusas, não destruímos totalmente os objetos de nossa nostalgia. De nada 
vale deixar de acreditar na realidade geográfica do paraíso ou em suas diversas figurações, ele reside de qualquer 
maneira em nós como um dado supremo, como uma dimensão de nosso eu original; trata-se agora de descobri-lo aí. 

Quando o conseguimos, entramos nessa glória que os teólogos chamam essencial; mas não é Deus que vemos face a 
face, é o eterno presente, conquistado acima do devir e da própria eternidade...” CIORAN, E.M., História e utopia. 
Trad. de José Thomaz Brum. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 125. 
90 “Ea s-a născut din bucuria de-a vedea în prepoziția ‚întru’ unul din cele mai sugestive cuvinte-cheie pentru 
întemeierea filozofică, şi a trecut peste cuvinte ca ‚sinea’, ‚rostire’ şi atîtea altele, peste unele cuvinte ale lui Eminescu, 
ale lui Varlaam, ale aîorva dieci, sau ale păstorilor şi mocăncuțelor din Ardeal (care spun troaş, de la Traian, traian, 
troiănaş), ca printr-o interminabilă sărbătoare a gîndului. Dacă la început aceste cuvinte vor apărea cu adevărat ca statui 
într-un muzeu, gîndul cărţii sau nădejdea ei ascunsă este ca unele dintre ele să nu rămînă simple statui, dar nici să se 
topească în universalul culturii, ci să treacă pe nesimțite, din muzeul lor, în inimi şi cugete.” [Nasceu da alegria de ver 

na preposição ‘întru’ uma das palavras-chave mais sugestivas para a fundamentação filosófica, e seguiu até palavras 
como sinea, rostire, e tantas outras, até umas palavras de Eminescu, de Varlaam, dos aîorva dieci, ou dos pastores e 
dos mocăncuțes da Transilvânia (que dizem troaş, de Traian, traian, troiănaş), como uma interminável celebração do 
pensamento. Se a princípio estas palavras realmente aparecerão como estátuas em um museu, o pensamento do livro 
ou sua esperança oculta é que algumas delas não hão de tornar-se meras estátuas, mas também não se fundirão na 
universalidade da cultura, senão que passarão despercebidas, de seus museus, aos corações e às mentes.] NOICA, 
Constantin, Cuvânt împreună despre rostirea românească, p. 11. 
91 “[Întru] păstrează - e drept mai mult în locuţiuni decît izolat - virtutea sa dialectică de a face să ţină laolaltă sensuri 

contradictorii.” IDEM, Op. cit., p. 36-37. 



Entrevista com Simona Constantinovici sobre o Dicionário de termos cioranianos 

18 
 

que colidem fazendo um som estridente, como os metais em uma orquestra. 

Naturalmente, o poder de um discurso não reside numa única preposição, mas 

este index pode nos guiar através dos mecanismos semânticos das frases, ou pode 

também conduzir todo o material linguísticos, os mecanismos sintáticos, É como 

uma bússola frasal [busolă frastică], especialmente uma preposição como întru, 

do latim intro, muito próxima de outra junção [jonctiv] romena, între, esta última 

com o “dublê” [dubletul] etimológico inter-. Se considerarmos o fato de que întru 

retém em suas fibras mais profundas o significado arcaico da raiz latina, então o 

que você diz se sustenta, estaria justificado. Întru também tem um aroma arcaico, 

de tal modo que o seu uso evoca aquela pátina do tempo nas frases. 

Se între se posiciona no meio [la mijloc], à mi-chemin (fr.), întru cria e cria um 

elo de sentido [aliaje de sens]. Dintre e pintre são preposições formadas a partir 

de între, neste caso combinadas com outras preposições. Esta rede indicial da 

língua romena é importante na medida em que contribui para compreender 

algumas camadas adjacentes de sentido: “Ao sentido, ou sentidos locais – os 

fundamentais, em que se trata de estar em [a fi în], trabalhar em [a lucra în], 

desdobrar-se em [a se desfăşura în], passando em seguida a: entrar em [a 

pătrunde în], sentar em [a se așeza în], sentar sobre [a se așeza pe], tender a/em 

direção a [a tinde către], brotar de [a izvorî din], limitar-se a [a se limita a] –, 

acrescentam-se outros, instrumentais, temporais, causais, finais, relativos, 

modais, inclusive de equivalência, mensuração e afinidades analógicas 

[raportare analogică].”92 

Todo um universo de circunstâncias é prefigurado aqui, de modo que tudo o que 

se posse dizer com întru possui um repouso firme [statornic un rest]. Se a lógica 

matemática, a teoria de sistemas ou uma axiomática de tipo Hilbert tentasse 

formalizar a preposição întru, fracassaria na certa. Ou então esmagaria uma 

criatura tão viva como esta partícula. 

Întru é uma das palavras que dão conta da complexidade e da maleabilidade 

[suplețea] de uma língua românica como o romeno. Esta preposição polissêmica 

desvela o perfil arcaizante das novas palavras, o passado capturado nos aros 

[spițele] dos sentidos/significados [sensurilor/semnificațiilor]. Eu torno a citar 

Noica para responder a sua pergunta. “Portanto: em seu conteúdo, ‘întru’ carrega 

nela as contradições fundamentais que brotam do âmago do ser [contradicţiile 

fundamentale ce se ivesc în sînul fiinţei]; em seu movimento, possui algo do 

processo do pensamento e sua abertura de campos de horizonte lógico. 

Formalmente, întru presenta o círculo, a orientação, o horizonte móvel/movente 

[mișcător], delimitação que não limita [limitația ce nu limitează]. Se não fosse 

apenas uma preposição, poder-se-ia dizer que întru é todo um sistema de 

filosofia.”93 Acho que não há nada a ser acrescentado. Finalul ne taie răsuflarea 

(“o final nos corta a respiração”). 

R.M.: Como entender a românitate (“romenidade”), a identidade nacional, a 

forma mentis, o sentimento fundamental, a essência ou o espírito do povo 

 
92 “De la sensul sau sensurile locale – cele fundamentale, în cadrul cărora e vorba de a fi în, dar şi de a lucra în, a se 
desfăşura în, trecîndu-se apoi la : a pătrunde în, a se aşeza în, a se aşeza pe, a tinde către, a izvorî din, a se limita la –, 
s-a ajuns la sensuri instrumentale, temporale, cauzale, finale, relative, modale, ba chiar la sensuri de echivalenţă, măsură 
şi raportare analogică.” IDEM, Op. cit., p. 37. 
93 IDEM, Op. cit., p. 40. 
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romeno – para além de Cioran? O cristianismo ortodoxo, de corte bizantino, 

desempenha um papel fundamental nesse quesito, conforme se distingue do 

catolicismo romano? 

S.C.: Vai depender do que você entende por este termo, românitate. Pertencer 

ao povo romeno? O orgulho de poder dizer em voz alta: Sunt român? [Sou 

romeno?] A maneira como, ao longo da vida, luta-se para não desistir de suas 

origens? Como qualquer abstração, o termo românitate sofre de um relaxamento 

semântico [răsfirare semantică], tendendo a camuflar assim o seu conteúdo 

mesmo. Sem dúvida pode-se identificar pontos de intersecção entre a o 

cristianismo ortodoxo e essa “romenidade”. Nomes de governantes e prelados 

romenos (padres ortodoxos, metropolitas, teólogos ou bispos grego-católicos), 

dos mártires da fé que, ao longo da história, têm defendido o destino da 

Ortodoxia, da fé em geral, poderia ser discutido. Figuras que passaram anos e 

anos na cadeia e, mesmo assim, não abdicaram de suas crenças, mantendo viva a 

chama da religiosidade, dessa tal românitate afinal de contas. Constantin 

Brâncoveanu, Andrei Șaguna, Dumitru Stăniloae, Constantin Galeriu, Arsenie 

Papacioc, Iustin Pârvu, Gh. Calciu Dumitreasa… Centenas deles morreram nas 

prisões comunistas. 

O que escreve Cioran, em Schimbarea la faţă a României94 (1936), segue sendo 

válido, extremamente atual: “Os defeitos de evolução da Romênia não são de 

natureza religiosa. Se não saímos do lugar durante tanto tempo, a Ortodoxia não 

é a culpada; nós somos. Ela não fez senão encerrar-nos em nós mesmos e velar 

nosso silêncio ou nosso pesar. O seu destino tem todos os caracteres do destino 

romeno, o que explica que ela tenha participado de quase todas as formas de 

nacionalismo, e que só possa ser nacionalista. [...] Muitas pessoas na Romênia 

creem em Deus; penso que, no nosso passado, ninguém duvidou dele. Mas a 

religiosidade romena é menor, isenta de paixão e, mais do que isso, de 

agressividade. Quantos de nós não fizeram da tolerância um mérito, não 

transformaram a deficiência em virtude! [...] Nae Ionescu95 disse uma vez que a 

 
94 “Transfiguração da Romênia”, publicado no mesmo ano que o Livro das ilusões (1936). É o livro “maldito” de 
Cioran, a mancha de sua obra, que ele preferiria nunca ter escrito. Ele se insere – como outros textos soltos, publicados 
em diferentes lugares – no contexto de sua juventude na Romênia, no período entreguerras, marcado pela agitação da 
vida cultural e política do país, sobretudo entre os jovens intelectuais e estudantes universitários, muitos dos quais 
haviam conseguido, havia pouco, graças a reformas educacionais, acesso à educação superior. Antes de se tornar um 

escritor de língua francesa, Cioran foi um membro da jovem geração de intelectuais romenos de 1927, também 
conhecida como grupo/movimento Criterion, reunido em torno de Mircea Eliade e da qual fizeram parte outros nomes 
que se tornariam mais ou menos conhecidos mundialmente, como Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Petre Tuţea 
e Mihai Sebastian. Num momento volátil de polarização (grosso modo, a década de 30), de mobilização das forças 
políticas (revolucionárias, reacionárias) e de intensificação das tensões político-ideológicas (em âmbito nacional e 
europeu), alguns desses jovens intelectuais se voltariam à extrema esquerda, outros à extrema direita. Cioran mesmo – 
como atestam “Transfiguração da Romênia” e outros textos de teor político escritos à época – não é exceção, não 
escapou ao canto da sirena populista (de extrema direita, ultranacionalista, racista, xenofóbica), no contexto de sua terra 
natal (de onde a questão, que não nos interessa aqui, de seu malfadado envolvimento, na juventude dos anos 30, com a 

Guarda de Ferro). 
95 Nae Ionescu (1890-1940), professor de filosofia na Universidade de Bucareste quando Cioran fez seus estudos 
universitários (1927-1932), tendo como seus alunos aquela jovem geração de jovens intelectuais anteriormente 
mencionada. Um dos poucos que, segundo Cioran, fazia valer a pena o “esforço” de ir à universidade assistir às aulas 
de filosofia. Acima de Eliade (líder dos jovens estudantes reunidos em torno do grupo Criterion), foi Ionescu (professor 
antissemita e reacionário, agitador político e polemista) o grande catalisador e galvanizador, o diretor intelectual dessa 
geração de jovens intelectuais, responsável por atrair parte de seus alunos, incluindo Cioran, ao movimento legionário 
de extrema-direita da Guarda de Ferro (do qual se tornaria partidário, segundo certas fontes, por puro desafeto e 

ressentimento contra o rei).  
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nação romena repousa na Ortodoxia.”96 Os tempos que estamos vivendo agora, 

durante esta pandemia, só acentuam este sentimento de impotência para 

compreender o sentimento religioso, de estar verdadeiramente na fé ortodoxa, no 

passado tão reprimida, negada, humilhada. 

R.M.: Que conselhos você daria para os leitores de Cioran no Brasil que 

consideram a possibilidade de desenvolver alguma pesquisa acadêmica em torno 

de sua obra e de seu pensamento? Você considera essencial conhecer 

devidamente Emil Cioran, antes de se tornar E.M. Cioran, e não somente pela 

leitura de seus textos romenos, livros e ensaios, mas também mediante um sólido 

aporte crítico-biográfico (o que não se encontra amplamente disponível em 

língua portuguesa)? 

S.C.: Todo escritor deve ser conhecido assim, em sua inteireza, e não apenas em 

fragmentos. Ou melhor, um fragmento deve ser comparado sempre com as 

demais partes integrantes da obra para que, finalmente, se possa extrair uma rede 

de significados [rețeaua de semnificație], uma substância ativa, um genoma, um 

DNA de identificação. Mas, como apenas em fragmentos podemos explorar 

outros planetas através do telescópio, em toda a sua beleza, o mesmo vale quando 

se trata de ler um determinado autor – no nosso caso, um filósofo como Cioran. 

Se utilizamos o Dicionário como um telescópio, um telescópio linguístico, 

poderemos apreciar a paisagem maior do estilo cioraniano [peisajul mărit al stilului 

său]. A óptica faz parte dos realia que podem conduzir ao todo. Pars pro toto. Ao 

movimentar-se em direção à fonte, ou para longe dela, opera-se o desnudamento, 

adentro efetivamente o magma de um fenômeno que segue suscitando o interesse 

de muitos intelectuais, e não só filósofos. O Dicionário pode ser um convite para 

sentar à mesa, mesmo quem venha de domínios de interesse distintos. Os 

dicionários coagulam, não dividem. É assim que eu os caracterizaria. 

R.M.: Estimada professora Simona, uma vez mais gostaria de expressar, din 

toată inima, meus agradecimentos por esta entrevista tão fecunda. Só reforça a 

importância de conhecer a fundo não apenas os escritos de Cioran em romeno, 

sua matriz (“pátria”) linguística, como ademais a cultura, a língua romena per se, 

a história de suas palavras distintivas, muitas das quais integram também o léxico 

fundamental de Cioran, filósofo e escritor romeno. O Dicionário de termos 

cioranianos possui, sem sombra de dúvida, inestimáveis virtudes filosóficas e 

propedêuticas de modo geral, o potencial de abrir novos horizontes de 

interpretação, para nós, brasileiros, interessados no pensamento filosófico e na 

“literatura”97 de Cioran. Você nos proporcionou – a cada resposta, explicação, 

 
96 „Defectele de evoluţie ale României nu sunt de natură religioasă. Dacă nu ne-am mişcat atâta timp, nu este de vină 
ortodoxia; suntem noi. Ea n-a făcut decât să ne închidă în noi înşine şi să ne vegheze tăcerea sau jalea. Destinul 

ortodoxiei noastre are toate caracterele destinului României. (...) În România sunt mulţi oameni cari cred în Dumnezeu; 
în trecutul nostru cred că n-a fost nimeni să se îndoiască. Numai că religiozitatea românească este minoră, nepasionată 
şi, mai cu seamă, neagresivă. Câţi n-au făcut un merit din toleranţa noastră şi au transformat o insuficienţă în virtute! 
(...) Nae Ionescu spunea odată că neamul românesc se odihneşte în ortodoxie.” CIORAN, Emil, La transfiguration de 
la Roumanie [Schimbarea la faţă a României]. Trad. de Alain Paruit. Paris: L’Herne, 2009, p. 163-164. 
97 Essa “trapaça salutar” de que fala Roland Barthes: “Na língua, [...] servidão e poder se confundem inelutavelmente. 
Se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, mas também e sobretudo a de não submeter-se a 
ninguém, não pode então haver liberdade senão fora da linguagem. Infelizmente, a linguagem humana é sem exterior: 

é um lugar fechado. Só se pod sair dela pelo preço do impossível: pela singularidade mística, tal como a descreve 
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observação, contextualização – uma série de insights preciosíssimos sobre como 

nos orientarmos, com mais propriedade e segurança, em meio à intricada 

cartografia lexical do pensamento de Cioran. Por favor, sinta-se à vontade para 

fazer quaisquer considerações finais, se quiser...  

S.C.: Eu também te agradeço, de minha parte, din toată inima, por me convidar 

a responder a este conjunto de perguntas. Fico muito feliz em saber que existem 

no Brasil, tão longe do país de Cioran e meu, intelectuais que tecem conexões 

emocionantes [legături de suflet] entre culturas tão afins, entre palavras que 

provêm do mesmo tronco, a língua latina. Caro Rodrigo, o Portal que você criou 

é único! Gostaria de concluir cordialmente, de um coração batendo para outro [ca 

de la inimă la o altă inimă care bate], com este fragmento de Lágrimas e Santos: 

“Só as batidas do coração nos lembram que houve um tempo ... Sua função não é 

fisiológica, mas metafísica: marcar o tempo. Só através do coração sabemos que 

algo muda, e sem esse órgão do devir, teríamos há muito congelado em um êxtase 

desolador.”98 

Portal E.M. Cioran Brasil (2010-2021) 

São Paulo (BR) – Timișoara (ROM) 

Dezembro 2020/Janeiro 2021 

 

 

 
 

Diagrama de conceitos dominantes do discurso cioraniano, por Daniela Gheltofan, 
in Dicționar de termeni cioranieni. 

 
Kierkegaard, quando define o sacrifício de Abraão como um ato inédito, vazio de toda palavra, mesmo interior, erguido 

contra a generalidade, o gregarismo, a moralidade da linguagem; ou então pelo amen nietzschiano, que é como uma 
sacudida jubilatória dada a servilismo da língua, àquilo que Deleuze chama de ‘capa reativa’. Mas a nós, que não somos 
nem cavaleiros da fé nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa 
trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma 
revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura.” BARTHES, Roland, Aula. Trad. de Leyla 
Perrone-Moysés. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 15-16. 
98 „Numai bătăile inimii ne mai aduc aminte că a fost cândva un Timp… Rostul lor nu este de ordin fiziologic, ci 
metafizic: marcarea timpului. Doar prin inimă ştim că se schimbă ceva, căci, fără acest organ al devenirii, am fi 

încremenit demult într-un extaz pustiu.” CIORAN, Emil, Lacrimi si sfinţi. Bucuresti: Humanitas, 1991, p. 130. 


